
 گام صالم ةزای پّعگّزی از نضهُنّت ٍای غراِی خاىگی ۶

  

ٍسار نُرد نضهُنّت ٍای ىاظی از نػزف غرا  ۰۵۵آژاىش اصتاىذاردٍای غراِی اىگلضتان گسارش دادً کٌ در صال تلزِتا حذهد 
 ثتت نی ظُد.

صالنت ،نضهُنّت ٍای غراِی عالهً ةز ىاخُظاِيذ ةُدن، نی تُاىذ در ةضّاری از نُارد نيجز ةٌ  ةٌ گسارش هةذا ةٌ ىلل از آهای
 ةّهاری ٍای جذی ه حتی نزگ ظُد.

اِو در حالی اصت کٌ ةضّاری از نزدم تػُر نی کييذ کٌ نضهُنّت غراِی از رصتُران ٍا، کافٌ ٍا ه غراٍای فضت فُد ىاظی نی 
ظُد انا ةا تُجٌ ةٌ اعالم آژاىش اصتاىذاردٍای غراِی اىگلضتان، ةضّاری از اِو ىُع نضهُنّت ٍا ىاظی از عذم رعاِت ةَذاظت در 

 طتخ غراٍای خاىگی اصت.

ةّهاری از طزِق نػزف نُاد غراِی ىاصالم ةٌ ةذن نيتلل نی ظُد. عالِم نضهُنّت غراِی ظانل تَُع، اصتفزاغ،  ۰۰۵ز ةّط ا
 اصَال، گزفتگی عضلٌ نعذً، تب ه کاٍط آب ةذن اصت.

 ةٌ دىتال اِو رهىذ، راٍيهاِی ٍاِی ةزای کاٍط خطز اةتال ةٌ نضهُنّت ٍای غراِی در خاىٌ پّعيَاد ظذً اصت:

خُد را ةعُِّذ: دصتان خُد را كتل از دصت زدن ةٌ ٍز ىُع نادً غراِی خعک ِا خام ناىيذ گُظت، ناٍی، تدم نزغ ه  دصتان
صتسِجات ةا آب گزم ه غاةُن ةعُِّذ. ةعذ از حهل زةالٌ، اصتفادً از صزهِش ةَذاظتی، عطضٌ کزدن ه ِا لهش حُّاىات خاىگی ىّس 

 ةاِذ دصت ٍا ةٌ طُر کانل ظضتٌ ظُىذ.

س کاةّيت را ضذ عفُىی کيّذ: ظضتعُ ه ضذ عفُىی نّس کاةّيت ةعذ از آنادً کزدن غرا ةدػُص اگز اِو نّس در تهاس ةا گُظت نّ
خام، تدم نزغ، ناٍی ِا صتسِجات ةُدً، انزی ضزهری اصت. التتٌ حتها ىتاِذ از اصپزی ٍای ضذ ةاکتزی ةزای اِو کار اصتفادً 

 س ةزای پاک کزدن نّس کاةّيت کفاِت نی کيذ.کيّذ، ظضتعُ ةا آب گزم ه غاةُن ىّ

حُلٌ آظپسخاىٌ را ظضتعُ دٍّذ: اِو حُلٌ ٍا ةاِذ كتل از اصتفادً دهةارً کانال ظضتعُ دادً ظذً ه خعک گزدىذ. حُلٌ ٍای کثّف 
 ه نزطُب نحل نياصتی ةزای رظذ نّکزهب ٍا ٍضتيذ.

ر از غراٍای آنادً نػزف ناىيذ صاالد، نًُّ ه ىان ىگٌ داظتٌ ظُىذ گُظت خام را جذاگاىٌ ىگٌ دارِذ: گُظت ٍای خام ةاِذ ةٌ ده
 چُن ٍز ىُع ةاکتزی از اِو گُظت ٍا نی تُاىذ ةٌ غراٍای دِگز راً پّذا کيذ.

 ٍّچگاً صتسی ه نًُّ ىعضتٌ ه گُظت ه نزغ خام را ةطُر نضتلّم ةز رهی صطُح آظپسخاىٌ كزار ىذٍّذ.

خّزً کيّذ: ٍهّعٌ گُظت خام ةعذ از پُظط کانل ةاِذ در كفضٌ پاِّو ِدچال ىگٌ داظتٌ ظُد گُظت خام را در كفضٌ پاِّو ِدچال ذ
 تا كطزات آب آن در غُرت احتهال ةز رهی نُاد غراِی در كفضٌ ٍای پاِّو ىزِسد.



راً ه انو تزِو غرا را ةٌ طُر کانل طتخ کيّذ: طتخ نزغ، گُظت، ٍهتزگز، صُصّش، ه کتاب ةٌ طُر کانل اٍهّت زِادی دارد. تيَا 
 راً ةزای کعتو آثار کهپّلُةاکتز در گُظت خام ةدػُص نزغ، پدت ه پس کانل آن اصت.

 


